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Katolikus iskolák XV. országos Takáts Sándor 

történelemversenye 

 

 

2. forduló 

 

 

beküldési határidő: 2019. február 17. 

 

 

intézmény:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

a csapat neve:  ………………………………………………………………………........................................................ 

 

a felkészítő tanár neve: …………………………………………………………. 

a felkészítő tanár vagy az intézmény e-mail címe:……………….......................................... 

 

Kérjük szépen, azt az e-mail címet adjátok meg a kettő közül, amelyen megbízhatóan és gyorsan 

el tudjuk érni a csapatot a szükséges információk továbbítása érdekében. 
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A feladatlapot a kiírásban szereplő három könyvből: a törénelmi atlaszból, a Magyar 

kódex 4. kötetéből és Gergely András könyvéből állítottuk össze.  

 

1. a) Jelöljétek be a területre írással az alábbi földrajzi fogalmakat! (Az egyetlen 

várost piros karikával.) 

20+4+2+4 pont  

 

Alsó-Ausztria, Karintia, Krajna, Galícia, Bukovina, Moldva, Havasalföld, 

Morvaország, Horvátország, Délvidék, Felvidék, Szerémség, Szlavónia, Bánság, 

Szászföld, Székelyföld, Bácska, Dalmácia, Fiume, Háromszék 

b) A horvátok törekvése mely fenti területek egyesítése volt? Húzzátok alá a területek 

neveit! Milyen néven szerették volna egyesíteni ezeket? 

……………………………………………………………………………… 

c) Melyik fenti tartományban található? Hogyan kapcsolódik 1848-49-hez? 

Olmütz………………………………………………………………………………… 

Klagenfurt…………………………………………………………………………….. 

 

 

2. a)Jelöljétek be a települést a térképeken megszokott karikával! A karika mellé 

elég a számot írni. 

185 

pont 

 

22 pont  
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b)  Írjátok be a település neve mellé, hogy 1848-49-ben mi történt az adott településen! 

Minimum három tény beírására jár a maximális 3 pont településenként. Ha a településhez 

több eseményt is ismertek, írjatok a legjelentősebbről! 

1. Arad  

2. Bécs  

3. Győr  

4. Hatvan  

5. Isaszeg  

6. Kápolna  

7. Kolozsvár  
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8. Komárom  

9. Medgyes  

10. Mór  

11. Nagysalló  

12. Nagyszeben  

13. Nagyvárad  

14. Orsova  

15. Pered  

16. Schwechat  

17. Segesvár  

18. Szőreg  

19. Tápióbicske  

20. Temesvár  

21. Vác 1.  

 2.  

22. Zsibó  

 

 

 

23 x 3 = 69 pont  
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3. A magyar szabadságharcot leverték vagy elbukott? Érveljetek az egyik mellett! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

4. 1849 májusában a szembenálló felek létszáma: 

magyar haderő  

császáriak  

az orosz itervenciós haderő  

 

 

 

 

 

5. A pesti forradalom előzményei és a magyar szabadságharc végének körülményei is 

Európába vezetnek. Támasszátok alá a fenti állításokat!.. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

10 pont  

6 pont  

5+5 pont  
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6. Ki mondta a forradalom és szabadságharc idején? (Az idézetek időrendben vannak.) 

            Töltsétek ki a táblázat oszlopait! 

 

 

 

 

 

7. Helyismeret 

a) Nevezzetek meg egy, az 1848-49-es időkre emlékeztető emlékhelyet, amely iskolátokhoz a 

legközelebb található! 5 pontért egy min. 5 tényből álló ismertetőt kérünk. (emléktábla, szobor, 

festmény, eredeti emléktárgy, intézmény, fa, tanterem, emlékmű, sír, stb.) Az utcanévi 

emlékállítás megvolt az 1. fordulóban, most ami ezen kívül fellelhető. Pl., ha Ásotthalom 

katolikus iskolájában tanulnánk, Rózsa Sándor fáját fotóznánk, mert harcolt a 

szabadságharcban. Ha lenne ilyen nevű tantermünk…vagy  Rózsa Sándor Könyvtárunk… 

 

b) Dokumentálás 5 pontért. Menjen el a csapat legalább egy tagja, mutasson rá, mosoly és fotó! 

(Azért egy csapattag, mert lehet, hogy utazni kell, nem egyformák a lehetőségeink. A fotót 

nyomtassátok ki (ha lehet, színesben), küldjétek el! A kinyomtatott fotó elejére írjátok rá a 

csapat, az iskola és a település nevét! A döntőn kiállítjuk a képeket, tehát a nyomtatványok A/4-

es méretben olyanok legyenek, amilyeneket látni szeretnétek jövő tavasszal Kiskunhalason! 

Idézet 

Név 

Tisztség 

Milyen történelmi körülmények között hangzott el? 

Lázadókkal nem tárgyalok! 

név: 

tisztség: 

 

A lázadó csordákat szétvertem. 

név: 

tisztség: 

 

 

Végezzenek minél gyorsabban! 

név: 

tisztség: 

 

A magyar forradalom 

bevégződött. 

név: 

tisztség: 

 

8+4 x 5 = 28 pont  
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Ismertető: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5+5 pont  


